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وزیر راه و شهرســازی گفت :با انجام معامالت صوری توسط برخی مالکان
با بنگاههای امالک برای فرار از پرداخت مالیات بر خانههای خالی برخورد
میکنیم .محمد اســامی در واکنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای
صــوری برخی مالکان با بنگاههای امالک برای فــرار از پرداخت مالیات بر
خانههای خالی گفت :هرگونه معامله در بنگاههای امالک باید کد رهگیری
دریافــت کنــد و خــاف این موضوع تخلف محســوب شــده و بــا آن به طور
حتم برخورد میشــود .وی تأکید کرد :بر این اســاس زمانی که یک معامله
مسکن دارای کد رهگیری نباشد ،فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی
ابزارهــای شناســایی متخلفــان را در اختیــار دارد .مــا توانســتهایم با همین
سیستم کنترلی یک میلیون و سیصد هزار واحد مسکن خالی را شناسایی و
به ســازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی کنیم .اســامی تصریح
کرد :اطالعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانههای خالی کافی
اســت و اشــراف کامل اطالعاتی نســبت به این موضوع دارد و میتوانیم بر
اســاس آن تصمیمگیریهای الزم را انجام دهیم .وزیر راه و شهرســازی در
ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات
از خانههای خالی ،قیمت مســکن کاهش پیدا خواهد کرد ،گفت :نوسانات
نرخ مســکن متأســفانه متأثــر از التهابــات بازار در شــرایط گوناگون اســت،
بنابرایــن در صــورت افــت ایــن التهابات به طــور طبیعی تمامــی بازارها از
جمله بازار مسکن متأثر خواهد بود .وی با تأکید بر اینکه باید میان مجلس
و دولــت در مــورد اخذ مالیات بر خانههــای خالی ،همزبانی وجود داشــته
باشــد تا کســی برای مردم شــبههای ایجاد نکند ،اظهار کرد :هدف ابتدایی
مــا از ثبت اطالعــات افراد در ســامانه ملی امالک و اســکان ،ثبت و تعیین
دقیق میزان واحدهای مسکونی است و از سوی دیگر از این طریق میتوان
برنامهریزی درســتی برای تولید و عرضه مســکن انجام داد .اسالمی تأکید
کــرد :هدف دیگــر ما از اجرای قانــون مالیات بر خانههــای خالی جلوگیری
از ورود پول به بازار مســکن برای تبدیل آن به یک کاالی ســرمایهای است،
مســکن باید بهعنوان یک کاالی مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری
به ُگرده مردم وارد نشود/.خانه ملت

بنگاه

براســاس اقدامــات انجــام شــده در منطقــه آزاد چابهــار و نگاهــی بــه
وضعیت منطقه در هشــت ســال گذشــته پیخواهیم برد که آیندهپژوهی
تجارت ِصرف به ســمت تولید چگونه به
و چرخش راهبردی این خطه ،از
ِ
درخشندگی تلفیقی تولید و تجارت در سواحل مکران منجر شده است.
منطقه مکران از شــرق هرمزگان تا شرق سیستان و بلوچستان گسترده
است و شهرستانهای سیریک ،جاسک ،کنارک و چابهار را شامل میشود.
فراهــم کــردن زیرســاختهای تولیــد در نزدیکتریــن نقطه بــه دریا و
اقیانــوس ،هر ســرمایهگذار داخلــی و خارجی را برای ورود بــه منطقه آزاد
چابهــار ترغیب کرده اســت و نیــک میدانیم که «آب» یکــی از مهمترین
نیازهــای صنایع بزرگی همچون فوالد به شــمار میرود و همین االن طرح
«فوالد مکران» در زمینی به گســتره  ۳۰۰هکتار در دســت احداث است که
کارخانههایــی همچون تولید آهن اســفنجی ،گندله ســازی ،فوالدســازی و
نوردسازی برای آن پیشبینی شده است.
بــه گفتــه عبدالرحیم کــردی مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد چابهار،
تنها برای اجرای فاز نخســت مجتمع فوالد مکران  ۱۳۰میلیون یورو یعنی
رقمی حدود ســه هزار و  ۷۰۰میلیارد تومان قرارداد سرمایهگذاری منعقد
شــده و کار احــداث آن در حال انجام اســت .رئیس هیأت مدیره ســازمان
تجــاری صنعتــی منطقــه آزاد چابهــار در ایــن خصــوص اظهــار داشــت:
عملیات ســاخت فوالد  ۱۰میلیون تنی با سرمایهگذاری هفت میلیارد یورو
(حدود  ۲۰۰هزار میلیارد تومان) در سواحل مکران بزودی آغاز میشود.
همچنیــن در کرانــه مکــران ،یــک مجتمــع فوالد بــا ظرفیــت  ۱.۶دهم
میلیــون تــن در حال ســاخت اســت .کردی با بیــان اینکه احــداث مجتمع
پتروشیمی چابهار با ظرفیت تولید بیش از  ۲۰میلیون تن مواد پتروشیمی
در قالــب ســه فــاز از ســال  ۱۳۹۲برنامهریزی و از ســال  ۱۳۹۴هم ســاخت
نخســتین واحــد تولیــد متانــول آن شروعشــده اســت ،گفــت :ظرفیت فاز
نخســت مجتمع پتروشــیمی چابهار هشت و نیم میلیون تن متانول است
که این مقدار متانول در پنج کارخانه هرکدام با ظرفیت یکمیلیون و ۶۵۰
هزار تن محصول در سال تولید خواهد شد.
وی تصریح کرد :فاز نخست پتروشیمی چابهار با سرمایهگذاری هشت
و نیم میلیارد یورو درحال ســاخت اســت .مدیرعامل سازمان منطقه آزاد
چابهــار بــا بیان اینکه طرح توســعه محــدوده این منطقه بــا تمامی فراز و
فرودهایی که مواجه بود به ســرانجام رســید ،اظهار داشــت :این کار انجام
شــد تــا فصل تازهای در کتاب توســعه چابهار باز شــود .کــردی اضافه کرد:
امروز همه آنچه مورد نیاز یک ســرمایهگذار است از طریق سامانه و پنجره
واحد ،قابل رهگیری و دنبال کردن است و این ،بخش عمدهای از دغدغه
ســرمایهگذارانی است که در گذشــته درباره نحوه واگذاری طرحها،زمین و
شــرایط پروژهها نگران بودند و هماینک ،این دغدغه برطرف شده است و
یک دستاورد به شمار میرود .به گفته او ،اگرچه هماهنگیهای بینبخشی
بهطور کامل به سرانجام نرسیده ،اما اراده دولت و سیاستگذاران همچنان
بر یکپارچگی و همافزایی مدیریتی استوار است/.ایرنا

صف آرایی بازار سرمایه و پول
سیاوش رضایی
خبرنگار

بــازار ســهام ایــران پــس از
رکوردشــکنیهایی تاریخــی پیاپی در 4
ماهه نخست سال گذشته از  20مرداد
مــاه بــا شــرایط متفاوتــی روبــهرو شــد
کــه با وجــود افــت و خیزهــا ،همچنان
جــو منفــی در ایــن بــازار حاکم اســت
بهطــوری کــه در فروردیــن مــاه جاری
نیز اکثــر روزهــای کاری بــورس تهران
منفی بود.
حال درخصوص عواملی که باعث
شده است تا بازار سهام با  57میلیون
سهامدار از روزهای طالیی خود فاصله
بگیرد و موجب زیان ســهامداران خرد
و تــازه وارد شــود ،نظــرات مختلفــی
وجــود دارد .دراین میــان طی ماههای
اخیــر ،برخــی کارشناســان و مســئوالن
بــازار ســرمایه نــوک پیــکان اتهــام را
بهسمت بازار پول و سیاستهای پولی
نشــانه رفتهاند و این درحالی است که
متخصصــان بازار پول و مســئوالن این
حــوزه اعتقــاد دارند که ریــزش مداوم
بــورس هیــچ ارتباطی بــه رویکردهای
بازار پول ندارد.
درباالتریــن ســطح ،وزیراقتصــاد
و ســپس رئیــس ســازمان بــورس از
تأثیــرات نرخ بهــره و تغییــرات آن در
رونــد نزولــی شــاخص بــورس گفتنــد
و کارشناســان بــازار ســرمایه نیــز یکــی
از علــل اصلــی ریــزش شــاخص را
سیاســتهای پولی معرفــی میکنند.
بهگفتــه این کارشناســان ،تالش بانک
مرکــزی بــرای افزایش نرخ بهــره بین
بانکــی را کــه منجر به رشــد نرخ ســود
بانکــی شــده اســت در وضعیــت ایــن
روزهای بورس مؤثــر میدانند .ضمن
اینکــه نحــوه فــروش اوراق دولتــی
درقالب عملیات بازار باز را نیز در این
خصوص دخیل میدانند.
طــی ماههــای اخیــر مســئوالن
بازارسرمایه تالش زیادی برای احیای
بــازار انجــام دادهانــد کــه درمصوبات
متعدد شــورای عالی بورس مشــاهده

میشود .درهمین راستا ،دراواخر سال
گذشــته ،مســئوالن تصمیــم گرفتند تا
با اســتفاده از مکانیســم دامنه نوســان
نامتقــارن ( 2درصــد منفی تا  6درصد
مثبت) آرامــش را به بــازار برگردانند؛
تصمیمــی کــه قــرار اســت از ابتــدای
اردیبهشــت ماه امســال دوبــاره تغییر
کنــد و اندکــی از نامتقــارن بــودن آن
کاســته شــود بهگونــهای که ایــن دامنه
بــه منفــی  3درصد تا مثبــت  6درصد
تغییــر میکنــد و درماههــای آتــی نیــز
اصــاح آن ادامــه خواهــد داشــت.
دراین خصوص بسیاری از کارشناسان
بــازار اعتقــاد دارنــد کــه دامنه نوســان
نامتقارن هرچند از ریزشهای شــدید
شــاخص جلوگیری کرده اســت ،اما با
کاهــش شــاخص نقدشــوندگی بــازار،
لطمه دیگری به بازار وارد کرده است.
درحالی که درابتدای ســال گذشته،
شــاخص رونــد صعــودی پرشــتابی
داشــت ،شــاخص کل بــورس تهــران
ازابتــدای ســالجاری تا روز گذشــته با
افــت  82هــزار و  929واحــدی معادل
 6.3درصــد همــراه شــده اســت.
درآخریــن روز کاری ســال گذشــته
شــاخص یــک میلیــون و  307هــزار و
 707واحــد بــود که دیروز ایــن عدد به
یــک میلیون و  224هــزار و  778واحد
رسید.
ëëردپــای سیاســتهای پولــی در روند
منفی بورس
فردیــن آقابزرگی ،کارشــناس بازار
ســرمایه درگفتوگو با «ایران» اعتقاد
دارد که سیاســتهای پولی ،بهصورت
مستقیم و غیرمستقیم بر بازارسرمایه
اثرمنفــی گذاشــته اســت .بــه گفته وی
یکــی از عواملــی کــه به بورس آســیب
وارد کــرده ،انتشــار و فــروش اوراق
دولتی از طریق بازار ســرمایه است که
درقالــب عملیات بازار بــاز و به منظور
پوشــش کســری بودجه درحــال انجام
است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی
کارشناســان ،فــروش اوراق را از
اســتقراض دولــت از بانــک مرکــزی

بهتــر میداننــد ،افــزود :ایــن درحالی
اســت کــه فــروش اوراق نیــز نوعــی
از اســتقراض محســوب میشــود کــه
باعث رشــد نقدینگی و تورم میشود.
عــاوه براین ،مکلف کــردن بانکها و
نهادهای بزرگ به خرید اوراق دولتی
باعث شــده اســت تــا توان بازارســازی
این شرکتها در بورس کاهش یابد.
وی ادامــه داد :دربرنامــه فــروش
اوراق  ،ابزار اصلی بازارســرمایه اســت
بدیــن ترتیــب بــورس بهعنــوان یــک
ابزار برای این سیاســت مورد اســتفاده
قرارگرفتــه کــه تبعــات منفــی زیــادی
برای این بازار به همراه داشته است.
آقابزرگی تأکید کرد :هرچند فروش
اوراق بــا ایــن اســتدالل کــه موجــب
کاهــش نــرخ بهــره میشــود ،درحــال
انجــام اســت ،امــا درعمــل موجــب
افزایش نرخ بهره شــده اســت .دراین
میــان نــرخ بهــره و شــاخص بــورس
رابطــه معکــوس باهــم دارند بــه این
معنا که رشــد نرخ بهــره باعث کاهش
جذابیت بورس میشود.
وی اضافــه کــرد :ایــن درشــرایطی
اســت که اکثراوراق منتشر شده با نرخ
ســود باالتری از نرخ اســمی به فروش

میرســد به طوری که برخی شرکتها
بهصــورت غیررســمی ایــن اوراق را با
 5تــا  6درصــد ســود باالتــر خریــداری
میکننــد که منجر به رشــد نرخ بهره و
فشار به بورس میشود.
این کارشناس بازارسرمایه درادامه
گفت :هدف دیگر انتشار اوراق کاهش
قیمت تمام شده پول بخصوص برای
تولیــد اســت ،امــا تمــام متقاضیــان،
تســهیالت بانکــی را بــا نــرخ  27تا 28
درصــد دریافــت میکننــد .درواقــع
حتــی کاهــش نــرخ بهــره (حداقــل
درکوتاه مدت) باعث کاهش نرخ سود
تســهیالت نمیشــود .وی اظهارکــرد:
بدیــن ترتیب هــم اکنون بازارســرمایه
ابزاری برای اجرای سیاستهای پولی
و مالی دولت شده است.
آقابزرگــی همچنیــن بــا اشــاره بــه
نقــش پررنــگ بانک مرکــزی دراتخاذ
سیاســتهای اقتصــادی گفــت :در
شــورای عالــی بــورس وزیراقتصــاد و
رئیــس کل بانــک مرکــزی مؤثرتریــن
اعضــا هســتند .شــورای پــول و اعتبــار
نیزبه ریاســت رئیس کل بانک مرکزی
فعالیــت میکند و در هیأت دولت نیز
رئیــس کل بانک مرکزی حضور دارد و

این درحالی اســت که رئیس ســازمان
بورس چنین نقشی ندارد به طوری که
دردولت هیچ نقشی ندارد.
وی درپایــان با اشــاره بــه نامه اخیر
رئیــس ســازمان بــورس بــه رئیس کل
بانک مرکزی درخصوص نرخ تســعیر
ارز اظهارکرد :درحالی که نرخ تســعیر
ارز بــرای بانکها حــدود  11هزارتومان
تعییــن شــده نــرخ ســامانه نیمــا بــه
 22هزارتومــان میرســد کــه باعــث
زیان شــرکتهای بورســی شــده است
و برهمیــن اســاس ســازمان بــورس
خواستار اصالح این نرخ شده است.
ëëریزش بــورس ارتباطی بــه بازارپول
ندارد
در مقابل احمد مجتهد ،کارشناس
بانکــی و رئیــس اســبق پژوهشــکده
توگو بــا «ایران»
پولــی و بانکــی درگف 
نظــر دیگــری دارد .وی معتقــد اســت
کــه سیاســتهای پولــی هیــچ تأثیری
در رونــد نزولــی بازار ســرمایه نداشــته
اســت .وی با اشــاره به اینکه بــازار پول
و ســرمایه تبــادل منابع قابــل توجهی
با هــم دارنــد ،گفــت :امــا اینکــه گفته
میشــود ،ریــزش بــورس بهدلیــل
تصمیمــات اتخــاذ شــده در بــازار پول

روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت عنوان کرد

اعالم شرایط جدید
صدور مجوز برای
استخراج رمزارز

تداوم حمایت مالیاتی از بنگاههای اقتصادی در دوره کرونا

گروه اقتصادی| در دویست و هجدهمین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
برخــاف رویههــای گذشــته کــه عمدتاً
مباحــث اقتصــادی مطــرح میشــد ،به
موضوع ســامت و تجهیز بیمارستانها
پرداختــه شــد .موضوعی که بــا توجه به
مــوج چهــارم کرونــا از اهمیت بســزایی
برخــوردار اســت.اما موضــوع اقتصادی
کشــور در پایــان نشســت دربــاره نحــوه
حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی در
دوره کرونا بود.
یکــی از موضوعاتی که ایــن روزها در
بیــن اصنــاف و واحدهــای تولیــدی زیاد
شــنیده میشــود ،تعویــق در پرداخــت
وامهای کرونا اســت .با آنکــه این وامها
اعــداد و ارقــام باالیی نــدارد اما خیلی از
وام گیرندگان بهدلیل ادامه یافتن کرونا
هنــوز دخل و خرجشــان بههــم نزدیک
نشــده و چه بســا حجــم بدهیهایشــان
بخصوص اجارههای معوقشــان سر به
فلک کشیده است.
چنــد روز پیــش محمــد نهاوندیــان،
معاون اقتصادی رئیسجمهوری اعالم
کــرد« :با توجــه به تداوم شــیوع بیماری
کرونــا و آثــار اقتصــادی آن ،ســتاد ملــی
ت تعیین شــده در
کرونــا با تمدیــد مهل 
قانون تســهیل تســویه بدهی بدهکاران
شبکه بانکی موافقت کرد».
این خبــر بــرای تمــام وام گیرندگان
دلگــرم کننــده بــود ،بخصــوص افرادی
کــه بایــد تــا پایان ســال گذشــته تســویه
میکردند.
بــر ایــن اســاس اشــخاص حقیقــی
بــا تســهیالت زیــر  ۵۰۰میلیــون تومــان
و بنگاههــای اقتصــادی حقوقــی بــا
تســهیالت زیــر ۲میلیــارد تومــان ،در
رشــته فعالیتهــای تولیــدی شــامل
کشــاورزی ،شــیالت ،اســتخراج معادن،
صنعــت ،ســاختمان و تأمیــن بــرق،
آب و گاز مشــمول ایــن قانــون هســتند.
جریمــه تأخیــر ایــن تولیدکننــدگان
بخشــوده میشــود و بدهــی آنــان بــر
اســاس نــرخ قــرارداد اولیــه و بهصورت
ســاده (و نه مرکب) محاســبه میشــود.
تولید کنندگانی مشــمول تسهیالت این
قانــون میباشــند کــه بخواهنــد بدهــی
غیرجاری خود را نقداً تسویه کنند.

گویــا در ســتاد هماهنگــی اقتصادی
دولــت قــرار اســت بســتههای حمایتی
بیشــتری دیده شــود تا شاید بار سنگینی
که کرونا بر واحدهــای تولیدی و اصناف
گذاشته است ،کم شود.
در جلسه روز گذشته ستاد هماهنگی
اقتصــادی دولــت پیشــنهاد حمایــت
مالیاتی از بنگاههای اقتصادی در دوران
کرونــا مطــرح و مورد بررســی اعضا قرار
گرفــت لذا بزودی قرار اســت دراین باره
نظر نهایی داده شود.
در این راستا سازمان امور مالیاتی به
منظور حمایت از کسب وکارها در مقابل
تبعــات اقتصــادی کرونــا ،بخشــودگی
جرایــم قابــل بخشــش موضــوع قانون
مالیاتهــای مســتقیم و قانــون مالیات
بــر ارزش افــزوده بــرای کلیــه فعــاالن
اقتصــادی اعــم از تولیــدی و خدماتی را
پیشنهاد کرده است.
این پیشــنهادها که در راستای هدف
مانع زدایی از تولید طراحی شــده است
مــورد بحــث و بررســی و تصمیمگیــری
قرار گرفت و ادامه بررســی آن به جلسه
آینده ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت
موکول شد.
ëëمانند دوره تولید ماسک همکاری کنید
یک فعــال اقتصــادی ایــران درباره
اینکــه در مــوج چهــارم کرونــا ،رونــد
حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی
بایــد چگونه باشــد بــه «ایــران» ،گفت:
«از آنجا که کشــور بــا موجهای مختلف
کرونا روبهرو شــده اســت و در هر مرتبه
واحدهــای تولیدی ،صنعتــی و صنوف
آســیب جــدی دیدنــد ،ضــرورت دارد
کــه رویه حمایتــی از فعــاالن اقتصادی
بیشــتر شــود؛ تعویــق در پرداخــت
وامهــای اخذ شــده اتفاق خوبی اســت
امــا کافــی نیســت؛ هــر چنــد کــه برخی
بانکهــا با وجود ابالغیههــای حمایتی
هیــچ گونــه همــکاری ندارنــد و فعــال
اقتصادی مجبور است ضمن پرداخت
جریمه ،بازپرداخت تسهیالت را انجام
دهد».
او ادامــه داد« :در شــرایط فعلــی
مهمتریــن کمک به واحدهــای تولیدی
ارائه تســهیالت و بخشــشهای مالیاتی
اســت؛ این روزها با افزایــش هزینههای

است ،حرف درستی نیست.
وی توضیــح داد :وزارت اقتصــاد با
همکاری بانــک مرکزی برنامه فروش
اوراق را انجام میدهد و دراین راســتا،
بانکهــای دولتــی و خصوصــی نیــز
مکلــف شــدهاند تا  3درصد از ســپرده
خــود را بــه خریــد اوراق اختصــاص
دهند که بدین ترتیب بخشی از تأمین
مالــی بــازار ســرمایه توســط بانکهــا
انجام میشــود ،اما ایــن موضوع هیچ
ارتباطی به خروج سرمایه سهامداران
خرد از بورس ندارد.
وی تأکید کرد :عالوه براین ،بانکها
و مؤسسات اعتباری از طریق عملیات
بازارگردانــی منابــع قابــل توجهــی را
دراختیــار بــازار ســرمایه قراردادهانــد.
مجتهــد دربــاره دالیــل ریــزش بورس
درماههــای اخیرافــزود :دلیــل اصلــی
ریزش بــورس به بدبینی ســهامداران
مربوط میشود .سهامداران حقیقی و
خرد در دوره رونق به امید کســب سود
کوتاه مدت وارد این بازار شــدند ،اما با
تغییر شــرایط ناامید شدهاند و درحال
خروج از بورس هستند.
وی ادامــه داد :عمــده ســرمایهای
کــه از بــورس خــارج شــده بهدلیــل
رکــود بازارهایــی ماننــد ارز و طــا
راهــی ســپردههای بانکی شــده اســت
و صاحبــان ســرمایه درانتظــار نتیجــه
تحــوالت سیاســی کشــور هســتند تــا
بازاری را برای ســرمایهگذاری انتخاب
کنند .رئیس اســبق پژوهشــکده پولی و
بانکی درپایان تأکید کرد :عالوه براین،
نگاهــی به نرخ بهره بانکی و همچنین
اوراق دولتی نشــان میدهد که فاصله
زیــادی با نــرخ تــورم دارد .هــم اکنون
نرخ سود سپردههای بانکی  18درصد
و نرخ بهره اوراق  20تا  21درصد است
که بــا نرخ تورم جــاری اختالف زیادی
دارد .ایــن درحالــی اســت کــه منطــق
حکــم میکند که نرخ بهــره هم اکنون
حــدود  28درصــد باشــد .برهمیــن
اساس ،این که نرخ بهره افزایش یافته
و موجب خروج سرمایه از بورس شده
است ،تصور درستی نیست.

مدیرکل دفتر ســرمایهگذاری و امور
طرحهــای وزارت صمــت اظهــار
داشــت :ماینرها پیش از این امکان
اســتقرار در شــهرکهای صنعتــی
را داشــتند امــا اخیــراً در بنگاههــا
و واحدهــای تولیــدی موجــود هــم
امکان اخذ مجوز و فعالیت دارند.
علیرضا هــادی در مــورد فرایند
اخــذ مجــوز اســتخراج رمزارزهــا
اظهــار کــرد :متقاضیان در ســامانه
بهینیــاب ثبتنــام میکننــد و
در همــان ســامانه مجــوز صــادر
میشــود .هم شخص و هم شرکت
میتواند درخواســت مجــوز بدهند
و محدودیــت خاصــی در این مورد
وجود ندارد.
وی با اشاره به تسهیلگریها در
ایــن زمینــه گفت :در مورد اســتقرار
تجهیزات ،باید دســتکم به میزان
 100کیلووات مصرف انرژی داشــته
باشــند ،پیــش از ایــن کــف آن 250
کیلــووات بــود کــه بــه  100کیلووات
کاهــش پیــدا کــرد .اگــر هــر ماینر 2
کیلــووات تــوان مصــرف کنــد قبــاً
بایــد  125ماینــر اســتفاده میشــد
کــه بتواند کار خود را شــروع کند اما
االن بــا  50ماینر میتوانــد کار خود
را شــروع کند .یعنی مقــداری کار را
تسهیل کردهایم.
هادی در ادامه افزود :همچنین
ماینرهــا امــکان اســتقرار در
شهرکهای صنعتی را دارند .اخیراً
این مورد نیز اصالح شده است و در
بنگاهها و واحدهای تولیدی موجود
هــم امــکان اخــذ مجــوز و فعالیت
دارند.
مدیــرکل دفتــر ســرمایهگذاری
و امــور طرحهــای وزارت صمــت
همچنیــن تصریــح کــرد :وزارت
نیرو ،ناجا و دســتگاههای نظارتی با
مزارع غیرمجاز برخورد میکنند .از
وزارت صمــت نیــز اســامی افرادی
را کــه درخواســت مجــوز دادهانــد،
میگیرند تا به استثنای آنها با بقیه
برخورد شــود .البته فقط کسانی که
دارای پروانــه بهرهبــرداری هســتند
میتوانند اســتخراج رمزارز داشــته
باشند/.ایلنا

تک خبر

مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تهــران بــزرگ از برنامهریزی
گســترده در این شــرکت به منظور همراهی با تمامی دســتگاههای اجرایی
در ریشــه کن کــردن بیماری کرونا ،جلوگیری از قطعی و نوســان در شــبکه
برق پایتخت و تأمین برق مراکز درمانی و بیمارستانها خبر داد.
حســین صبــوری بــا بیــان این کــه با توجــه به آغــاز موج چهارم شــیوع
بیماری کرونا و همزمانی با ورود به فصل گرما ،تأمین برق مراکز درمانی،
اهمیتــی دوچنــدان پیدا کرده اســت ،گفت :اگرچــه بیمارســتانها و مراکز
درمانی مجهز به مولدهای اضطراری هســتند اما مســلماً قطع برق شبکه
توزیــع میتوانــد در تأمین انرژی مورد نیاز برخــی از بخشهای این مراکز،
اختالل ایجاد کرده و خدماترسانی به بیماران را دچار مشکالتی کند.
وی افــزود :از ســوی دیگــر بروز خاموشــی در شــبکه برق تهــران و قطع
بــرق منازل نیز با ایجــاد وقفه در فعالیت آسانســورها و پمپاژ و تأمین آب
ســاختمانهای مرتفع ،ضمن ایجاد مشکالت بهداشــتی ،بار روانی منفی
نیز برای شــهروندان بویژه بیمارانی که در منازل بستری هستند و خانواده
آنــان بهدنبــال خواهد داشــت و این مهم در شــرایط فعلی کــه هموطنان
بهدلیل شــرایط پیش آمده تحت فشــارهای روانی و اقتصــادی قرار دارند
میتوانــد آثــار تالشها و ایثــار فعاالن عرصه بهداشــت و درمان کشــور را
کمرنگ کند و به همین دلیل با برنامهریزیهای انجام شده در سالجاری
با تمام توان در تالشــیم تا کوچکترین خللی در تأمین برق پایتخت ایجاد
نشود .وی یادآور شد :حدود  13درصد از کل مشترکان ،بیش از  10درصد از
مصرف برق و بیش از  30درصد از شــبکه زمینی توزیع برق کشــور متعلق
به کالنشــهر تهران اســت و بــا توجه به مصرف ســاالنه حــدود  22میلیارد
کیلووات ســاعت انــرژی ،هرگونه تغییر در مصرف بــرق پایتخت میتواند
روی تمامی کشــور اثرگذار باشــد /.روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
تهران بزرگ
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تولید و کارگری ،پرداخــت مالیات برای
تولیدکنندگان بســیار ســخت شده است
لذا با کاهش بخشی از مالیاتها میتوان
به فعاالن اقتصادی کمک کرد».
ایــن فعــال اقتصادی اظهارداشــت:
«موضوع دیگری که پیشــنهاد میشــود
در ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت
مورد بررســی قــرار گیرد توجــه به موانع
تولید اســت؛ از آنجا که تولید در شــرایط
تحریــم ،کمبــود منابــع مالــی و شــیوع
ویروس کرونا ســخت شــده است برخی
موانــع را میتوان با فوریــت حذف کرد؛
همانگونــه کــه در اوایل شــیوع ویروس
کرونا در مورد تولید ماســک انجام شــد.
زمانیکــه کشــور به ماســک نیاز داشــت
تمــام دســتگاههای دولتی بــرای حذف
قوانیــن دســت و پاگیــر بســیج شــدند و
دیدیــم در کوتاهتریــن زمــان ممکــن در
تولیــد ماســک بــه خودکفایی رســیدیم
و حتــی صــادرات در ایــن بخــش انجام
شــد ،لذا این تجربه نشــان داد که دولت
میتواند چابک باشد».
ëëکاهــش ســهم پرداختیهای مــردم در
حوزه سالمت
بهگزارشپایگاهاطالعرسانیریاست
جمهــوری ،در دویســتوهجدهمین
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت؛
حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری بــا
تأکیــد بــر اینکــه توســعه زیرســاختها
در نظام ســامت یکــی از اساســیترین

و ماندگارتریــن ســرمایهگذاریها بــرای
جامعه محسوب میشود ،گفت :میزان
اهتمام این دولت به بخش سالمت ،در
ســالهای پس از انقــاب ،بینظیر بوده
اســت؛ در نتیجه این اقدامات اســت که
ســهم پرداخت مردم در حوزه سالمت
به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
او بــا اشــاره به اینکــه دولــت تدبیر و
امید در کشاکش جدال با ویروس کرونا؛
آمادهسازی و تجهیز بیمارستانها برای
پذیــرش بیمــاران کرونایــی و تقویــت
زیرســاختهای نظــام ســامت را نیــز
دنبــال کــرده اســت ،خاطرنشــان کــرد:
هــر چنــد همــه ابعــاد توســعه در نظام
ســامت فقط در ســاخت بیمارســتان و
تجهیــز نیازهــای بیمارســتانها محدود
نمیشــود ،امــا واقعیــت ایــن اســت که
ســاخت و تجهیــز بیمارســتان و مراکــز
بهداشــتی و درمانی یــک اولویت فوری
و جدی بــوده که در دولــت تدبیر و امید
شتاب بیشتری گرفت.
ëëگســترش عدالــت در تأمیــن نیازهای
درمان کشور
رئیسجمهوری اظهار داشت:گسترش
عدالــت در تأمیــن نیازهــای بهداشــتی
و درمانــی مــردم در اقصی نقاط کشــور
نیــز دیگــر دغدغــه مهــم دولت بــود که
بــا تالشهای همــکاران حوزه ســامت
بــرای ارتقای نظــام بهداشــت و درمان
کشور ،دسترسی اقشار مختلف مردم در

دورترین نقاط کشور به خدمات درمانی
فراهم شده است.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم ،با
هدف توســعه زیرساختهای بهداشت
و درمان بویژه در مناطق محروم و برای
رســیدن بــه اســتانداردهای بینالمللی
اقداماتی انجام شده که ساخت ،توسعه
و بهرهبــرداری از یــک هــزار و  711پروژه
بیمارســتانی و اجرای طرح تحول نظام
سالمت به ظرفیت  41هزار تخت جدید
از آن جمله است.
درحالــی کــه تعــداد کل تختهــای
بیمارستانی کشور پیش از آغاز فعالیت
دولــت یازدهــم 96 ،هــزار تخــت بــوده،
در فاصله ســالهای  92تــا  ،99عالوه بر
بازســازی کامل بیــش از  40هــزار تخت
بیمارستانی 41 ،هزار تخت به این تعداد
افزوده شــده که این رقــم  50درصد کل
ظرفیــت تختهــای ایجــاد شــده در
سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی
است.
تعــداد کل تختهــای مراقبتهای
ویژه کشــور پیش از آغــاز فعالیت دولت
یازدهــم  4هــزار و  96تخت بــوده که در
فاصلــه ســالهای  92تــا  ،98دو هــزار و
 158تخــت مراقبتهــای ویــژه بــه این
تعــداد افــزوده شــده و در دوران شــیوع
کرونا در یکســال اخیر نیــز  2هزار و 161
تخــت دیگــر به ظرفیــت درمانی کشــور
افزوده شده است.

